
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

..................................................................... 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒)              
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ได้รับสิทธิการบริการ
ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนํา และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 
 

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น      จํานวน  ๒  อัตรา 
 

  โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                
และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็น    
ค่าป่วยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  ๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒ .๒  เ ป็นผู้ที่ ผ่ านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ สู งอายุขั้ นกลาง  จํานวน  ๗๐  ช่ั วโมง                
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  ๒.๓ มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
  ๒.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน             
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจํา 
   

๓. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
  ๓.๑ ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ตําบลบางนา อําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

/๔.เอกสาร... 
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๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
  ๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษาที่มีข้อความ “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 
๑  ฉบับ 
  ๔.๓ ประกาศนียบัตร/เอกสารแสดงการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่
ตรงกัน เป็นต้น จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ รูปถ่าย ๑ น้ิว จํานวน  ๓  รูป 
 
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ          
ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ 
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
  

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายช่ือ   
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ทําการองค์           
การบริหารส่วนตําบลบางนา และทาง www.bangna.go.th  
 

๗. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปน้ี 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิกและ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

๑๐๐ การสัมภาษณ ์

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 

  /กําหนดการ... 
 



 



 
ผนวก ๑ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของ 
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

…………………………………….. 
 
๑. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงภายใต้การกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
  (๑) ช่วยดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 
  (๓) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic Helath care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การกํากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น               
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพ้ืนฐานและการประเมิน
กิจวัตรประจําวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิง การทําแผลเบ้ืองต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่
มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
  (๔) การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือ            
กับหน่วยงานต่างๆ 
  (๕) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบ้ืองต้นและประสานงานในการส่งต่อได้
อย่างถูกต้อง 
  (๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  (๗ )  ช่วยเหลือดูแลผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                
และกายภาพบําบัดอ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

๒. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน                
หรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
  (๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)                
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังน้ี 
   (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลการดูแลผู้สูงอายุ                 
ขั้นกลาง จํานวน ๗๐ ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 

/(๑.๒) อาสาสมัคร... 
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   (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นนกลาง 
จํานวน ๗๐ ช่ัวโมงและผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน ๕๐ ช่ัวโมง                
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทน              
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
  (๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนน้ัน 
  (๓) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)              
ไม่ครบ ๘ ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 
๓. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  (๑) ย่ืนหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน 
  (๒)  เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจํา ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ ๑๒๐ ช่ัวโมง                
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

๔. การกํากับและการกํากับควบคุมการปฏิบัติงาน 
  (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติ 
  (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
  (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครธรรมาภิบาลท้องถิ่นทุกๆ ๓ เดือน               
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ของอาสาสมัครธรรมาภิบาลท้องถิน 
 
 
 
 
 
 

 


